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 عبيــةـة الـش  ـيمقراطية الـد  ـــة الجزائريـــالجمهوري

 عليــم العالــي والبحــث العلمــيوزارة الت  

 دوة الجهوية لجامعات الش رقالن  

لنيل شهادة الد كتوراه لنيل شهادة الد كتوراه   عرض تكوين في الط ور الث الثعرض تكوين في الط ور الث الث

نة الجامعية نة الجامعيةبعنوان الس    بعنوان الس 

20142014//20152015  
والّذي يحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة  2012جويلية  16المؤرخ في  191)وفقا للقرار رقم 

 (.2012أكتوبر  17المؤرخ في  345الدكتوراه، المعّدل والمتّمم بالقرار رقم 
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 الت كوينقر  م 1

 طبيعة الت كوين 1-1

 تأهيل 

 2012/  2011 نة األولى للتّأهيل:السّ                         إعادة تأهيل 

 الّسنة األولى للتّأهيل:       تجميد ...................................... 

 عنوان الت كوين 1-2

 علم اجتماع الجريمة

1الفرع
*
  
2الفرع

*
  

3الفرع
*
  

 تمأل هذه الخانات في حالة تضّمن التّكوين لعّدة فروع.*

 محل  الت أهيل المؤس سة 1-3

 القسم الكل ية/ المعهد سةالمؤس  

 
 عنابة -جامعة باجي مختار

 

 علم االجتماع و الديموغرافيا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 ت كوينلميدان وشعبة ا 1-4

الميدان
1

عبة   الش 

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 علم االجتماع

1 ST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SSH, DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, TAMAZIGHT



 

 كوين مسؤول الت   -1
  )أستاذ أو أستاذ محاضر قسم أ(

 سيف اإلسالم شوية :االسم والل قب

 أستاذ التعليم العالي: تبةالر  

البريد اإللكتروني:  85 44 86 038 فاكس:   52 58  24  0668     :☏

o.frchouiaseif2@yaho 
 (وذلك في صفحة واحدة على األكثر كويناتية بملحق عرض التّ يرة الذّ السّ  تُرفق)

    ( 06 )    طلوبةعدد المناصب الم -2
  د عدد كل  منها وفقا للجدول الت الي:فروع تضم ن التكوين عد ةفي حالة  ، يُحد 

 العدد الفرع

  

  

  

 كتوراهكوين في الد  لجنة الت   -3

 التخص ص تبةالر *قباالسم والل  
عدد 

األطروحات 

 للت أطير

عدد 

األطروحات 

 قيد الت أطير

المؤس سة 

 األصلية
 اإلمضاء

  ج.ب.م.عنابة 09 01 علم اجتماع ا.ت.ع شوية سيف االسالم .1

  ج.ب.م.عنابة 07 01 علم اجتماع ا.ت.ع عمارة فاتح .2

  ج.ب.م.عنابة 09 01 علم اجتماع ا.ت.ع داود معمر .3

  ج.ب.م.عنابة 05 01 علم اجتماع حاضرـ أ ـأ.م فريحة محمد كريم .4

 .الّسطر األّول للجدوليدرج اسم ولقب مسؤول التّكوين في *

mailto:chouiaseif2@yahoo.fr
mailto:chouiaseif2@yahoo.fr


صات -4 رة طلب فتح الت كوينالماستر  تخص   المبر 

 عنوان ماستر
 هادة فيلين على الش  عات عدد المتحص  توق  

 عقب السنة الجامعية الجارية

 15 علم اجتماع االنحراف والجريمة

 42 الجرامعلم ا

صات الماستر  -5 لة سةخارج المؤس  من تخص  المشاركة في  حق   المخو 

 ()ثالثة على األقل   المسابقة

 عنوان الماستر

 جامعة البليدة  .................. -جامعة جيجل  -الجريمة /علم اجتماع االنحراف 

 علم اجتماع الجنائي

 / جامعة قالمة......... علم النفس االجتماعي 

 على األكثر(اثنان االختبارات الكتابية )اختباران  -6

 المقاييس: 7-1

 

7 

 

 

 

 

 الش روط البيداغوجية لاللتحاق: 7-2

 طبقا للقوانين الوزارية

 لم اجتماع الجريمةع . كوين:التّ عنوان 

عبةش  عنوان ال
1

 محاور البحث 

 المدينة الجزائرية المعاصرة والجريمة  الجريمة علم اجتماع

  الجرائم ضد األطفال 

 الجرائم المستحدثة 

 

 كوينالت   برنامج -7
 (، وفي حالة تضّمن التكوين ُشعبا عّدة فيقّدم برنامج كّل شعبة على حًدىشاطاتبالملحق تفاصيل النّ  تُرفق)

                                                             
1

 ن التّكوين شعبا تقّدم محاور البحث الخاصة بهإذا لم يتضمّ  

 ةالمد   المعامل العنوان المقايس

ل  سا 02 03 نظريات الجريمة المقياس األو 

 سا 02 02 منهجية البحث المقياس الث اني



 6داسي س  ال 5داسي س  ال 4داسي س  ال 3داسي س  ال 2داسي س  ال 1داسي س  ال شاطاتالن  

عرض ونقد أدبيات  محاضرات
الجريمة في العلوم 
 السلوكية المعاصرة

عرض ونقد البحوث 
الكبرى في دراسة 
 الجريمة المعاصرة

التحوالت البنيوية في 
مجتمع الجزائري ال

  المعاصر والجريمة

الظواهر خصائص وأشكال 
اإلجرامية في المجتمع 

 الجزائري المعاصر

مناهج البحث في دراسة 
 الظواهر اإلجرامية

 

 اتذةــــــــــــــراف اســـــــــــــــــــبة بإشــــــــــــــــــــــلـها الطـــــــــــــــــــــات ينشطـــــــــــــــــــــــورش ورشات

  المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم اإلجرامبالتنسيق مع اطارات  ملتقى تكويني وتوجيهي ملتقيات
أعمال شخصية 

 لطالب الّدكتوراه
 في نهاية كل سداسي يقدم كل مرشح عرضا حول تقدم أعماله أمام هيئة التكوين

 من أجل شرح محاور بحث في غاية الدقة  يمكن استدعاء شخصيات من األمن والدرك قاتمتفرّ 

 كوينفي الت   ونللمتدخ  األشخاص ا -8

فة قباالسم والل    شاططبيعة الن   الص 
 محاضرات + تدخل في ورشة متدخل شوية سيف االسالم .1

 محاضرات + تدخل في ورشة متدخل بوخريسة بوبكر .2

 محاضرات + تدخل في ورشة متدخل زعيمي مراد .3

 محاضرات + تدخل في ورشة متدخل داود معمر .4

ضرات + تدخل في ورشةمحا متدخل جاللي عبد الرزاق .5  

 محاضرات + تدخل في ورشة متدخل عمارة فاتح .6

 محاضرات + تدخل في ورشة متدخل فريحة محمد كريم .7

متابعة ميدانيةمحاضرات +  متدخل الدرك الوطني المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم االجرامضباط  .8  

 : االت فاقيات الوطنية و/أو الد وليةركاءالش   -9
 فاقيات بالملحق(االتّ  ترفق)

   جامعات، شركات، مخابر، مراكز بحث(: سات المشاركةالمؤس( 

   المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم االجرام 
 القيادة العامة للدرك الوطني

 

 

 

 
 

 أطير العلميفريق الت   -10

 المؤس سة األصلية  صالتخص   تبةالر   قباالسم والل  



 جامعة باجي مختار ـ عنابة علم االجتماع أستاذ شوية سيف االسالم -1

 جامعة باجي مختار ـ عنابة علم االجتماع أستاذ بوخريسة بوبكر -2

 جامعة باجي مختار ـ عنابة علم االجتماع أستاذ زعيمي مراد -3

 جامعة باجي مختار ـ عنابة علم االجتماع أستاذ داود معمر -4

 جامعة باجي مختار ـ عنابة علم االجتماع أستاذ جاللي عبد الرزاق -5

 جامعة باجي مختار ـ عنابة علم االجتماع أستاذ عمارة فاتح -6

 جامعة باجي مختار ـ عنابة علم االجتماع أ.محاضرـ أ ـ فريحة محمد كريم -7

 المعهد الوطني لألدلة الجنائية اطارات  -8

 الدرك الوطني وعلم االجرام
 ة الجنائية المعهد الوطني لألدل علم االجرام ضباط

 االجراموعلم 

 

 محل  تأدية الت كوينخبر مال 

 اإلمضاء، الختم، الت اريخ ورقم االعتماد مدير المخبر  اسم المخبر 

 

 

 مخبر التربية ، االنحراف ،والجريمة

 

 

 
 

 

 

 أ.د سيف اإلسالم شوية

 

 

 

 20/02/2014:  الت اريخ

  2002 رقم االعتماد



 مخابر البحث المشاركة

 التاريخ ورقم االعتماد، اإلمضاء، الختم مدير المخبر اسم المخبر

   

   

   

 فرق البحث المتعاقدة في إطار PNR ET CNEPRU 

 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع رقم المشروع عنوان مشروع البحث
اتجاهات الشباب نحو جريمة 

 المعلوماتية في المجتمع الجزائري

V 01120090072 01/01/2010 31/12/2012 

البيئة و العمراناالنحراف في   V01120090076 01/01/2010 31/12/2012 

 V01120090075 01/01/2010 31/12/2012 العنف ضد المرأة في الجزائر

الخصائص االجتماعية والديموغرافية  

 لمهربي ومتعاطي المخدرات

PNR 2011 2013 

 PNR 2011 2013 قادة الرأي في المجتمع الجزائري

 ملحق -11

  وأعضاء لجنة التّكوين في الّدكتوراه. كويناتية للمسؤول عن التّ ذّ يرة الالسّ إرفاق 

  ّركاءفاقيات مع الشّ االت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية واالستشارية -12

 كوين:عنــــوان الت  

 جنة العلمية للقسمالل  

 رأي وتأشيرة اللجنة العلمية :

 

 

 اريخ :التّ 

 

 هد(ية )أو المعالمجلس العلمي للكل  

 رأي وتأشيرة المجلس العلمي:

 

 

 اريخ :التّ 

 

 عميد الكلية )أو مدير المعهد(

 رأي وتأشيرة العميد أو المدير:

 

 

 اريخ :التّ 

 

 الجامعة رئيس

 الجامعة: رئيسرأي وتأشيرة 

 

 

 اريخ :التّ 

 

 لجامعات الش رق دوة الجهويةتأشيرة الن   -13
 (كوينلعرض التّ  لن هائيةسخة االن  في  تُمأل)

 

 

 

 

 

 



 نماذج الملحقات
 

 

Annexes 
 

 المحتوى التفصيلي لنشاطات التكوين 
 األهداف التعليمية والتفصيلية لمختلف ملتقيات التكوين 

  السيرة الذاتية cv  لهيئة التكوين 

 محتوى  االتفاقية 
  تأشيرات مختلف الهيئات 
  3بطاقة بيانات د د 
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 المحتوى التفصيلي لنشاطات التكوين

Programme détaillé (conférences, ateliers, séminaires) 

(1 fiche détaillée par activité) 

Activités Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 

 الملتقيات 
Séminaires 

عرض ونقد أدبيات الجريمة في 
 العلوم السلوكية المعاصرة

برى في عرض ونقد البحوث الك
 دراسة الجريمة المعاصرة

مجتمع التحوالت البنيوية في ال
 الجزائري المعاصر والجريمة

خصائص وأشكال الظواهر 
اإلجرامية في المجتمع الجزائري 

 المعاصر

مناهج البحث في دراسة الظواهر 
 اإلجرامية

ـــــان
ــــة

وحـ
ــــر

ألط
ز ا

جا
 

 
 الورشات 

Ateliers 

 ة حول :مناقشة أعمال وبحوث  الطلب

  سوسيولوجيا الجريمة 

  أنثربولوجيا الجريمة 

   سيكولوجيا الجريمة 

 

 مناقشة أعمال وبحوث  الطلبة حول :
  الجريمة في البحوث السوسيولوجيا 

  الجريمة في البحوث أألنثربولوجيا 
 الجريمة في البحوث السيكولوجية 

 مناقشة أعمال وبحوث  الطلبة حول :
 ة الكبرى الجريمة والتجمعات السكاني

 في المجتمع الجزائري المعاصر

  الجرائم المستحدثة في المجتمع
 الجزائري المعاصر

 

 مناقشة أعمال وبحوث  الطلبة حول :
  الجريمة المنظمة  في المجتمع

 الجزائري المعاصر
  الجرائم األخالقية في المجتمع

 الجزائري المعاصر

 مناقشة االنشغاالت المنهجية للطلبة حول :
 ظيم األطروحةكيفية تن 

 كيفية انجاز األطروحة 

 مؤتمرات 
 

 
  المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم اإلجرامملتقى تكويني وتوجيهي بالتنسيق مع اطارات 

 

 

Travaux 
personnels du 

doctorant 
 ني لألدلة الجنائية وعلم اإلجرامالوط المعهداطارات  في نهاية كل سداسي يقدم كل مرشح عرضا حول تقدم أعماله أمام هيئة التكوين +

Autres 

 المحاضرات 
Conférences 

 

 الوطني لألدلة الجنائية وعلم اإلجرام المعهداطارات  انجاز الجانب الميداني للبحث يتم بالتنسيق وتوجيه

 

 



 

 

 

 

 

 

 ملحق

 

األهداف التعليمية والتفصيلية لمختلف ملتقيات التكوين
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 للمادة عامال التعليمية فاهداأل 
 تعزيز المعارف المكتسبة من أهم الحقول المعرفية) السوسيولوجيا ، األنثربولوجيا، والسيكولوجيا(، حول ظاهرة الجريمة عموما .

 للمادة العام التفصيلية فاهداأل 

 التارخ االجتماعي للجريمة .1

 عرض ونقد مفهوم الجريمة في أهم األدبيات االنثربولوجيية   -

 الجريمة في أهم األدبيات السوسيولوجيةعرض ونقد مفهوم  -

 عرض ونقد مفهوم الجريمة في أهم األدبيات السيكولوجية -

عرض نقاط التقاطع واالختالف بين األدبيات ) السوسيولوجيا ، األنثربولوجيا ، والسيكولوجيا( حول كل من مفهوم ، خصائص ،  -
 وعوامل الجريمة.

 السوسيولوجيا الكالسيكية خصائص ، وعوامل ظاهرة الجريمة في أدبيات  -

 خصائص ، وعوامل ظاهرة الجريمة في أدبيات السوسيولوجيا الحديثة -

 خصائص ، وعوامل ظاهرة الجريمة في أدبيات األنثربولوجيا الكالسيكية  -

 خصائص ، وعوامل ظاهرة الجريمة في أدبيات األنثربولوجيا الحديثة -

 لوجية الكالسيكية خصائص ، وعوامل ظاهرة الجريمة في أدبيات السيكو  -

 خصائص ، وعوامل ظاهرة الجريمة في أدبيات السيكولوجية الحديثة -

 لعلم الجريمة  نقدية مقاربات .2
 المقاربة الفردية ونماذجها : لمبروزو / إيرنست هوتون / فرويد . -

 نقد المقاربة الفردية . -

 المقاربة االجتماعية ونماذجها : نظرية التفكك عند روبرت ميرتون . -
 نظرية صراع الثقافات عند دونالد تافت .                    

 نقد المقاربة االجتماعية  -

 المقاربة االقتصادية ونماذجها : نموذج وليام بنجر وكارل ماركس . -

 نقد المقاربة االقتصادية . -
 تفسير الجريمة من خالل المدرسة البنائية الوظيفية . .3
 ة والقانون .التفسير اإلسالمي للجريمة من خالل الشريع .4
 :  منهج البحث في الجريمة .5

 الخ .…المنهج الشخصي : ويعتمد على طرق أنثروبولوجية / بيولوجية / نفسية / تحليلية نفسية  -

 01السداسي 
 عرض ونقد أدبيات الجريمة في العلوم السلوكية المعاصرة:  الملتقى 

  :  بولوجيا ،و سيكولوجيا الجريمةمناقشة أعمال وبحوث  الطلبة حول : سوسيولوجيا،  أنثر الورشة 
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 الخ .… والناحية األيكولوجية والمناحي االقتصادية  المنهج الموضوعي : وهنا يتم التركيز على المجال البيئي والجغرافي   -
 تتم الدراسة هنا على أساس السلوك المخالف لقواعد واألنماط بروح نقدية .المنهج الوظيفي : و  -
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 للمادة العام التعليمية فاهداأل 
) السوسيولوجيا ، األنثربولوجيا ،  ة والمنهجية المطبقة في الدراسات المعاصرة لنظرياالعامة  المعارفالطالب  إكساب              

 والسيكولوجيا(، حول ظاهرة الجريمة عموما. 

 للمادة العام التفصيلية فاهداأل 
 

 من خالل: لمرحلة معارف ومهارات أساسية مفسرة وموضحة  للظاهرة اإلجرامية يمكن للطالب أن يكتسب في هذه ا

 عرض نقدي للمقاربات النظرية لظاهرة الجريمة المعاصرة في أهم الدراسات السوسيولوجية الحديثة   .1

 عرض أهم أبعادها  -

 عرض ألهم تقنيات البحث المستعملة . -

 مدى نجاعة طرائق وأساليب البحث المطبقة . -

 

 نقدي للمقاربات النظرية لظاهرة الجريمة المعاصرة في أهم الدراسات األنثروبولوجية الحديثة  عرض  .0

 عرض أهم أبعادها  -

 عرض ألهم تقنيات البحث المستعملة . -

 مدى نجاعة طرائق وأساليب البحث المطبقة . -

 

 ة الحديثة  عرض نقدي للمقاربات النظرية لظاهرة الجريمة المعاصرة في أهم الدراسات السكولوجي .2

 عرض أهم أبعادها  -

 عرض ألهم تقنيات البحث المستعملة . -

 مدى نجاعة طرائق وأساليب البحث المطبقة . -

 
 
 
 
 
 

 02السداسي
 عاصرةعرض ونقد البحوث الكبرى في دراسة الجريمة الم:  الملتقى 
  : مناقشة أعمال وبحوث  الطلبة حول : ظاهرة الجريمة في الدراسات  الورشة

 السوسيولوجيا،  أألنثربولوجية ، و السيكولوجية
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 للمادة العام التعليمية فاهداأل 
تعزيز المعارف التحليلية للطالب حول ظاهرة الجريمة في المجتمع الجزائري المصاحبة للتحوالت البنيوية من خالل مناقشة   

خصائص وسمات ظاهرة الجريمة في التجمعات السكانية الكبرى، فضال عن كشف مالمح الجرائم المستحدثة في المجتمع الجزائري 
 لمعاصر ) المرتبطة  بتكنولوجيا المعلومات(ا

 

 للمادة العام التفصيلية فاهداأل 

 

 مجتمع الجزائري المعاصر والجريمةالتحوالت البنيوية في الأوال ـ عرض ونقد 

 التارخ االجتماعي للجزائر ) التكوين، التغير، القبيلة، الدولة، الصراع، االنحراف( -

 ولوجيا  المجتمع الجزائري في خطاب االنثرب -

 المجتمع الجزائري في خطاب السوسيولوجيا -

 التأريخ لظواهر الجريمة في المجتمع الجزائري  -

 المقاربة األنثربولوجية لظواهر الجريمة في المجتمع الجزائري -

 المقاربة السوسيولوجية لظواهر الجريمة في المجتمع الجزائري -

 مة التحوالت البنيوية في المجتمع الجزائري وظواهر الجري -

 إششكالية الهوية و ظواهر الجريمة في المجتمع الجزائري  -

 إشكالية المنهج في مقاربة ظواهر الجريمة في المجتمع الجزائري -

 الضبط االجتماعي في المجتمع الجزائري  -

 الضبط االجتماعي والتثاقف في المجتمع الجزائري -

 الضبط االجتماعي والمواطنة في المجتمع الجزائري -

 اعي والقيم المعاصرة الضبط االجتم -

 الضبط االجتماعي والثقافة األصلية -

 أسس ومصادر الثقافة والقيم اإلجتماعية في الجزائر -

 مشكالة التغير االجتماعي في الجزائر -

 أشكال النزاع )الصراع( القيمي في الجزائر  -

 03السداسي
 زائري المعاصر والجريمةمجتمع الج: التحوالت البنيوية في ال الملتقى 
  : والتجمعات السكانية  مناقشة أعمال وبحوث  الطلبة حول : ظاهرة الجريمةالورشة

الكبرى في المجتمع الجزائري المعاصر ، فضال عن الجرائم المستحدثة في المجتمع 
 . الجزائري المعاصر
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 الضبط االجتماعي واألصالة في  المجتمع الجزائري. -

 ي الجزائر مشكالت الضبط وظاهرة المحسوبية ف -

 مشكالت الضبط وعدم وضوح المعاييرفي الجزائر  -

 مشكالت الضبط وغموض المواد القانونية في الجزائر  -

 مشكالت الضبط وضعف التعزيز ) ضعف التطبيق الفعلي للقوانين(في الجزائر -

 طرق وأساليب تجاوز مشكالت الضبط في الجزائر  -

 

 ي المجتمع الجزائري المعاصرثانيا ـ الجريمة والتجمعات السكانية الكبرى ف

 المشكالت السكانية -
 مظاهر الجريمة في المدن -
 عوامل انتشار الجريمة في المدينة  -
 أنواع الجرائم في المدينة  -
 العمران والمدينة  -
 األحياء القديمة والجريمة المشاكل السوسيواقتصادية للمدينة والجريمة  -

 ثقافة المدينة والجريمة -

 سرة للعمران والبيئةعرض أهم النظريات المف -
 التعرف على الفكر االجتماعي على البيئة والعمران -
 المقاربة الفلسفية للفكر البيئي واألخالق -

 المنظمات الحكومية والغير حكومية لمكافحة الجريمة في البيئة )البحرية، الجوية، البرية، الغابات، األنهار، الهواء والمياه( -

 الثورية، المعاصرة.المدارس: المحافظة، المتشائمية،  -
 وقائع وأحداث العمران والبيئة في المجتمع الجزائري -

 تحليل تاريخي لظاهرة الجريمة في العمران الجزائري -

 الجزائرية مظاهر الجريمة في المدن -
 الجزائريةعوامل انتشار الجريمة في المدينة  -
 الجزائريةأنواع الجرائم في المدينة  -
 ريمة ريمة والج الجزائرية األحياء القديمة -

 والجريمة الجزائرية ثقافة المدينة -

 أنثروبولوجيا البيئة -

 أنواع البيئة: اإلجتماعية، اإلقتصادية، الدولية -

 موضوعات الجريمة في البيئة والعمران -

 نشوء الفكر البيئي المعاصر ومفهوم الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة -

 المجتمع الجزائري التوجيه االجتماعي للفكر العمراني الجديد في -

 
 ثالثا ـ الجرائم المستحدثة في المجتمع الجزائري المعاصر ) المرتبطة  بتكنولوجيا المعلومات(

 ومتطلبات مواكبتها أمنياالجرائم المستحدثة في المجتمع الجزائري المعاصر مفهوم وخصائص  -

 التعرف على مالمح الجرائم المستحدثة وأبعادها في المجتمع الجزائري.   -
 تسليط الضوء على مفاهيم الجرائم المستحدثة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات في المجتمع الجزائري. -
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 القرصنة وسرقة المعلومات -

 نشر البرنامج الضاّر على كومبيوترات المتصفحين -

 إرسال الفيروسات والرسائل الضاّرة إلى مجموعات أخرى من المستخدمين -

 ة في اإلنترنتالتجارة اإلجرامّية اإللكترونيّ  -

 .في المجتمع الجزائريتوضيح الجهود التشريعية واإلعالمية في مجال مواجهة الجرائم اإللكترونية  -
  في المجتمع الجزائري استكشاف اإلمكانات األمنية والتقنية للجريمة اإللكترونية -
 .في المجتمع الجزائري  توضيح اآلثار النفسية واالجتماعية المترتبة على الجريمة اإللكترونية لدى الشباب -
 والحد من الجرائم االلكترونية.في مواجه بعض الجرائم الناجمة عن استخدامات لإلنترنت  المؤسسات االجتماعيةدور  -

 جزائرتشريعات قوانين الجريمة اإللكترونية في ال -

 خالصة واستنتاجات -
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 للمادة العام التعليمية فاهداأل 
وعواملها  امن حيث تاريخهفي المجتمع الجزائري المعاصر حول ظاهرة الجريمة المنظمة والجرائم األخالقية العامة  المعارفالطالب  إكساب

 وأشكالها المعاصر وطرق مواجهتها.

 للمادة العام التفصيلية فاهداأل 
 

 أوال ـ الجريمة المنظمة

 يمة المنظمةالتعريف بالجر  -

 تطور الجريمة العادية الى الجريمة المنظمة  -

 سمات الجريمة المنظمة  -

 الهيكلية الجديدة للجريمة المنظمة -

 أنماط الجرائم المنظمة  -

 واقع وابعاد الجريمة المنظمة -

 اآلثار االجتماعية للجريمة المنظمة -

 المداخل التفسيرية للجريمة المنظمة -

 ة المنظمة في العالممحاور استقراء اتجاهات الجريم -

 مالمح الجريمة المنظمة في الجزائر  -

 عوامل ظهور الجريمة المنظمة في الجزائر -

 مميزات الجريمة المنظمة في الجزائر -

 ممارسات الجريمة المنظمة في الجزائر -

 عالقة الجريمة المنظمة في الجزائر بالمحيط الداخلي والخارجي  -

 نماذج الجريمة المنظمة 

  هابيةاإلر  تالجماعا .1

 تعاريف  اإلرهابية -

 04السداسي
 خصائص وأشكال الظواهر اإلجرامية في المجتمع الجزائري المعاصر:  الملتقى 
  : الجريمة المنظمة و الجرائم األخالقية مناقشة أعمال وبحوث  الطلبة حول : الورشة

 في المجتمع الجزائري المعاصر 
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 تاريخ اإلرهابية -

 ثقافة اإلرهابية  -

 عوامل اإلرهابية في الجزائر -

 خصائص اإلرهابية في الجزائر -

 اإلرهابية في الجزائر والمؤسسات االجتماعية -

 جماعات تهريب المخدرات  .2

 تعريف تهريب المخدرات  -

 انتشار وتهريب المخدرات تهريب المخدرات في الجزائر -

 السوسيوجغرافية لتهريب المخدرات في الجزائرالخصائص  -

 تهريب المخدرات في الجزائر وعالقتها بالمحط الخارجي  -

 تهريب المخدرات في الجزائر وعالقته بالجرائم المنظمة األخرى -

 ظاهرة الفساد والجريمة المنظمة  .3

 تعريف الفساد   -

 انتشار الفساد في الجزائر -

 خصائص الفساد في الجزائر -

 اد في الجزائرعوامل الفس -

 الفساد في الجزائر والرشوة -

 الفساد في الجزائر وعالقتها بالمحط الخارجي  -

 الفساد في الجزائر وعالقته بالجرائم المنظمة األخرى -

  

 ثانيا ـ الجرائم األخالقية في المجتمع الجزائري المعاصر

 الجرائم األخالقيةتعاريف  -

 الجرائم األخالقية في الجزائر أشكال  -

 جرائم األخالقية في الجزائرحجم ال -

 الجرائم األخالقية في الجزائرعوامل  -

 الجرائم األخالقية في الجزائرخصائص  -

 والمؤسسات االجتماعيةالجرائم األخالقية في الجزائر  -

 تحليل نماذج من الجرائم األخالقية في الجزائر -
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 للمادة العام التعليمية فاهداأل 
ظاهرة الجريمة من حيث المقاربات الكمية والكيفية والمعلوماتية ، فضال عن الطرائق  المنهجية الحديثة لدراسة المعارفب الطال إكساب

 واألساليب الحديثة لكتابة وتنظيم الرسائل العلمية .

 للمادة العام التفصيلية فاهداأل 

 

 أوال ـ تقنيات البحث 

دراك السبل المتاحة للبحوث العلمية -  ي دراسة الجريمة ف فهم وا 
 في دراسة الجريمة التعرف على تقنيات البحث الميداني وأساليب تطبيقها  -

 دراسة الجريمةالقياس في  -

 في دراسة الجريمةالتحليل الكمي للبيانات الميدانية   -

 في دراسة الجريمةالتحليل الكيفي للبيانات الميدانية   -

 

 ثانيا ـ اإلحصاء في بحوث الجريمة    

 األصلي في االحصاء المجتمع  -
 العينات في دراسة الجريمة : انواعها ، كيفية إختيارها   -

 المعاينة في دراسة الجريمة -

 اإلختبارات االحصائية في البحوث الجنائية -

 "Tاختبار"  -

 "  X2اختبار "  -

 k  samirnov   كولوقوروف سميرونوف   اختبار -

 الباين والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري   -

 في دراسة الجريمةليل العاملي التح -

  في دراسة الجريمة معامالت االرتباط -

 الجداول االحصائية في البحوث الجنائية -

 

 05السداسي
 مناهج البحث في دراسة الظواهر اإلجرامية:  الملتقى 
  : جاز األطروحة انشغاالت الطلبة حول كيفية تنظيم وانمناقشة الورشة 
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 في بحوث الجريمة    SPSSثالثا ـ تطبيقات برنامج المعلوماتية

1. Introduction a SPSS .......................................................................................  

2. L’environnement de travail SPSS ..................................................................  
- Editeur de données SPSS .............................................................................................................  

- Le viewer (affichage des résultats) ..............................................................................................  

- La syntaxe ....................................................................................................................................  

- Le script .......................................................................................................................................  

3. Manipulations de base sur les données ..........................................................  
- Saisie de données à partir de SPSS ..............................................................................................  

- Sauvegarde de données dans un fichier .......................................................................................  

- Quitter SPSS Windows ................................................................................................................  

- Récupérer un fichier de données sauvegarder par SPSS .............................................................  

- Importer des fichiers de données sous format (.txt, .xls, .doc) dans SPSS ..................................  

- Autres manipulations ...................................................................................................................  

4. Les principales fonctions de SPSS .................................................................  
- Les fonctions de bases (La statistique descriptive)......................................................................  

5. Analyse factorielle .........................................................................................  
- Analyse en composantes principales ...........................................................................................  

- Analyse factorielle des correspondances .....................................................................................  
 

 رابعا ـ كتابة التقرير

 التعرف على أسلوب الكتابة العلمية  -
 ول .التعرف على كيفية تصميم الفص -
 التعرف على تقنيات عرض البيانات الميدانية -
 األطروحةالتعرف على كيفية تنظيم  -
 فهم الكيفية التي يتم بها التنظير للبحث. -
 التعرف على تقنيات التبويب وكتابة الهوامش. -
 التعرف على كيفية بناء النماذج -
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 الملتقيات والتظاهرات العلمية

  الملتقى األول

 الظاهرة اإلجرامية
 في المجتمع الجزائري المعاصر

 للملتقى  العام التعليمية فاهداأل 
من  في المجتمعات المعاصرة الظواهر اإلجراميةعملية شاملة وعميقة حول واقع  معارفالطالب  إكساب

 ئات الوطنية والدولية .خالل مداخالت أساتذة ومختصين من مختلف بعض الجامعات و الهي
 

 للملتقى العام التفصيلية فاهداأل 

هيئة التكوين ل التنسيقي  جتماعاللملتقى الحقا بعد اا والجهات المشاركة في سيتم تحدي المحاور األساسية
 .للدكتوراه ، الراعي الرسميوالجريمة:التربية االنحراف مخبر ل والمجلس العلمي
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 السنة الثانية 

 أيام دراسية :
  حول محاور موضوعات رسائل الطلبة 

 
 للملتقى  العام التعليمية فاهداأل 

 قيد اإلنجاز الظواهر اإلجراميةعملية شاملة وعميقة حول واقع  معارفالطالب  إكساب
 من خالل مداخالت أساتذة ومختصين من مختلف بعض الجامعات و الهيئات الوطنية. 

 

 للملتقى العام التفصيلية فاهداأل 

هم وتنشيط أيام دراسية موضوعات رسائل محاور ت حسبيقوم طلبة الدكتوراه بمختلف دفعاتهم تكوين مجموعا
 .، وممثلين عن المؤسسات والجمعيات المدنية المعنيةلكل محور يشارك فيها الطلبة ، لجنة التكوين 
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ذج سيرة ذاتية مختصرهنمو  

 

 

 

 

 

 

 

CV pour tout participant à une formation post-graduée 
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 CV pour tout participant à une formation post-graduée 

 اللقب : شوية 
 االسم : سيف اإلسالم 

   2001آخر شهادة متحصل عليها : دكتوراه دولة 
 الرتبة : أستاذ التعليم العالي

 لوظيفة : عضو هيئة التدريس ا
 التخصص : علم االجتماع 

 مجاالت االهتمام العلمية : التربية ، االنحراف ، الجريمة 
 يشرف على مذكرات ماجستير  + ماستر / ورسائل دكتوراه

 المقاالت .1

  

 

 

 

 

 

ـ الكتب 2  

 ISBNردمك  الناشر عنوان الكتاب

1 

 سلوك المستهلك والمؤسسة الخدماتية

 اقتراح نموذج للتطوير
 مختبر التربية، االنحراف والجريمة في المجتمع

 جـامـعة عـنـابة

9-0-9658-9961  

2801-2006  

2 

المبادئ االجتماعية النفسية للعمل 
 ونظريات التنظيم

2008-11اإليداع القانوني: جامعة باجي مختار عنابة  

8-29-899-9961-978  

 عنوان المقال المجلة

 مجلة العلوم اإلنسانية

 جامعة منتوري قسنطينة

 

ذج في البحوث المقاربة المابين فرعية وتصميم النما
 االجتماعية

 
جامعة بسكرة –مجلة العلوم االنسانية   

 

 

 المقاربة السوسيو جغرافية لظاهرة الجريمة

 مجلة العلوم اإلنسانية

 جامعة منتوري قسنطينة

 

 العقالنيـة اإلداريـة والتفاعـل بين المؤسسة والمستهلك
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CV pour tout participant à une formation post-graduée 

 بوخريسة اللقب :  
 بوبكر  االسم :

   2000آخر شهادة متحصل عليها : دكتوراه دولة 
 الرتبة : أستاذ التعليم العالي

 الوظيفة : عضو هيئة التدريس 
 التخصص : علم االجتماع 

 االنحراف ، الجريمة مجاالت االهتمام العلمية : التربية ، 
 كتب 3مقاالت +  2المشورات األخيرة :

 يشرف على مذكرات ماجستير  + ماستر / ورسائل دكتوراه
 

CV pour tout participant à une formation post-graduée 

 

 زعيمي اللقب :  
 مراد  االسم :

   1998آخر شهادة متحصل عليها : دكتوراه دولة 
 م العاليالرتبة : أستاذ التعلي

 الوظيفة : عضو هيئة التدريس 
 التخصص : علم االجتماع 

 مجاالت االهتمام العلمية : التربية ، االنحراف ، الجريمة 
 كتب 3مقاالت +  2المشورات األخيرة :

 يشرف على مذكرات ماجستير  + ماستر / ورسائل دكتوراه
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CV pour tout participant à une formation post-graduée 

 داود اللقب :  
 معمر   االسم :

 2003آخر شهادة متحصل عليها : دكتوراه دولة 
 الرتبة : أستاذ التعليم العالي

 الوظيفة : عضو هيئة التدريس 
 التخصص : علم االجتماع 

 مجاالت االهتمام العلمية : التربية ، االنحراف ، الجريمة 
 كتب 2مقاالت +  3المشورات األخيرة :

 ى مذكرات ماجستير  + ماستر / ورسائل دكتوراهيشرف عل
 

 

CV pour tout participant à une formation post-graduée 

 جاللي اللقب :  
 عبد الرزاق    االسم :

 2006 + تأهيل  آخر شهادة متحصل عليها : دكتوراه
 الرتبة : أستاذ التعليم العالي

 الوظيفة : عضو هيئة التدريس 
 جتماع التخصص : علم اال

 مجاالت االهتمام العلمية : التربية ، االنحراف ، الجريمة 
 مقاالت  4المشورات األخيرة :

 يشرف على مذكرات ماجستير  + ماستر / ورسائل دكتوراه
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CV pour tout participant à une formation post-graduée 

 عمارة اللقب :  
 فاتح    االسم :

 2006 + تأهيل  كتوراهآخر شهادة متحصل عليها : د
 الرتبة : أستاذ التعليم العالي

 الوظيفة : عضو هيئة التدريس 
 التخصص : علم االجتماع 

 مجاالت االهتمام العلمية : التربية ، االنحراف ، الجريمة 
 مقاالت  3المشورات األخيرة :

 يشرف على مذكرات ماجستير  + ماستر / ورسائل دكتوراه
 

CV pour tout participant à une formation post-graduée 

 

 فريحة اللقب :  
 محمد كريم    االسم :

 2008 + تأهيل  آخر شهادة متحصل عليها : دكتوراه
 أ.محاضرـ أ ـ الرتبة :

 الوظيفة : عضو هيئة التدريس 
 التخصص : علم االجتماع 

 مجاالت االهتمام العلمية : التربية ، االنحراف ، الجريمة 
 مقاالت  2األخيرة : المشورات

 يشرف على مذكرات ماجستير  + ماستر / ورسائل دكتوراه
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 الشريك في التكوين

Partenaires 
 
 

 
  

 
 

 المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم االجرام
 

 القيادة العامة للدرك الوطني
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 محتوى  االتفاقية
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 تاــاتفاقي

 رسالة نوايا نموذجية

 مؤس سة جامعية معي نة(نص االتفاقية في حالة الشراكة مع )

 

 كتوراه المعنون بـ: .................بخصوص التّكوين في الدّ  الّشراكة موافقة على الموضوع:

 

لهذه الوثيقة، تصّرح جامعة )أو المركز  اوفق

................. بموافقتها على المساعدة على اإلشراف في ....................................الجامعي(...............

 فترة تأهيله. ، وذلك طيلةعالهالتكوين لنيل شهادة الّدكتوراه المبيّن أ

 ذات التّكوين من عبر: وعليه، فإّن الجامعة )أو المركز الجامعي( تلتزم بالمشاركة في

 ت المنظّمة في إطار التّكوين،المشاركة في الملتقيات والورشات والمحاضرا 

 ،المشاركة في لجان المناقشات 

 .التّعاون في استغالل الوسائل البشرية والمادية 

 

ل  :قانونا إمضاء الشخص المخو 

 

 الوظيفة:

 

 الت اريخ:
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 رسالة نوايا نموذجية

 سة للقطاع المستخدم(عاون مع مؤس  حالة الت   نص االتفاقية في)

 

 

 ......كتوراه المعنون بـ: .................قة على الّشراكة بخصوص التّكوين في الدّ مواف :الموضوع

 .............................................. بـ : الخاص

 ................. بموافقتها على.............................................مؤّسسةلهذه الوثيقة، تصّرح  اوفق

عاله اهتماما منها بمحاور كوين لنيل شهادة الّدكتوراه المبيّن أفي التّ  معة.......................... كشريكمرافقة جا

 البحث المتضّمن لها.

 :ما يأتي ل دورنا في ويتمثّ  لمشروع ذات التّكوين، د انضمامنا ، نؤكّ وعليه

 .المشاركة في تحضير موضوع البحث 

  في إطار التكوين، في الملتقيات المنظمةالمشاركة 

 ينان المناقشات كمدعوّ ركة في لجّ المشا، 

  ،تحضير أطروحاتهم. طلبة الّدكتوراه في إطاراستقبال عملية ،قدر المستطاعتسهيل 

مرتبطة بالمهام الموكلة إلينا في إطار شراكتنا في التّكوين قصد النوفّر اإلمكانيات المادية والبشرية  

 تحقيق األهداف المسطّرة.

 قانونا:المخول خص ء الش  إمضا

 

 :الوظيفة
 

 :التاريخ

 

 ختم رسمي أو رمز المؤسسة
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 بطاقة تلخيص

 خاصة بالت كوين لنيل شهادة الد كتوراه
 

 مالحظة:
 لجامعات الّشرق. يجب أن يؤّشر على هذه البطاقة كّل من عميد الكّلية المعنية ورئيس المجلس العلمي لها، كما يجب أن ُترفق بمحاضر الّندوة الجهوية 

 

 :اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية الكّلية/ عنابة       -جامعة باجي مختار   المؤّسسة . 
 القسم: علم االجتماع 
  :علوم انسانية واجتماعيةالميدان SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
  :علم االجتماعالّشعبة 
  :علم اجتماع الجريمة عنوان الّتكوينSociologie du crime 
  :سيف االسالم شوية مسؤول الّتكوين   Pr CHOUIA  SEIF EL ISLAM       استاذ الّرتبة 

  
Equipe d’encadrement فرقــة الت أطيــــــر 

 

 تأشيرة رئيس المجلس العلمي للكل ية                                          تأشيرة عميد الكل ية

 

  Date de la 1ère Habilitation 2011-2012 تاريخ أّول تأهيل

  Années de reconduction 2012-2013 سنة أّول تجديد

  Nombre d’Etudiants inscrits en 1erAnnée 06 عدد الّطلبة المسّجلين في الّسنة األولى

  Nombre d’Etudiants inscrits en 2ème Année 05 عدد الّطلبة المسّجلين في الّسنة الثانية

  Nombre d’Etudiants inscrits en 3ème Année 08 عدد الّطلبة المسّجلين في الّسنة الثّالثة

  00 عدد الّطلبة المسّجلين في الّسنة الرّابعة

  19 إلجمالي للّطلبة المسّجلينالعدد ا

   سنة الّتجميد

 المؤّسسة األصلّية
Etablissement d’origine 

 الّرتبة
Grade 

 االسم والّلقب
Nom et prénom 

 شوية سيف االسالم .1 أستاذ جامعة باجي مختار ـ عنابة
 بوخريسة بوبكر .2 أستاذ جامعة باجي مختار ـ عنابة
 زعيمي مراد .3 أستاذ جامعة باجي مختار ـ عنابة
 داود معمر .4 أستاذ جامعة باجي مختار ـ عنابة
 جاللي عبد الرزاق .5 أستاذ جامعة باجي مختار ـ عنابة
 عمارة فاتح .6 أستاذ جامعة باجي مختار ـ عنابة
 فريحة محمد كريم .7 أ.محاضرـ أ ـ جامعة باجي مختار ـ عنابة

 اطارات المعهد الوطني لألدلة الجنائية  .8 ضباط جي مختار ـ عنابةجامعة با


